Matemática e suas tecnologias
Matemática

Pedro Felipe Martins da Costa
Trabalho de Recuperação – 1ª etapa

1ª

10 pts

6,5 pts

18

6º

Assuntos abordados para a recuperação:


Capítulo 1 - Números naturais



Capítulo 2 - Operações com números naturais

Distribuição de pontos:


Trabalho: 10 pontos



Prova: 22 pontos

Instruções:
 Esta folha deverá ser utilizada como capa do seu trabalho, entregue-a grampeada junto com os
exercícios e as folhas com os cálculos;
 Não utilize capas plásticas! Preserve o meio ambiente!
 O trabalho deve ser feito em folha de papel A4 (branco ou reciclado);
 Na resolução de cada questão NÃO será necessário copiar o enunciado, basta colocar o número do
capítulo o número do exercício;
 Na resolução de cada questão deverão constar os cálculos necessários;
 Nas questões abertas, os cálculos podem ser feitos à lápis mas a RESPOSTA FINAL DEVE SER
ESCRITA COM CANETA AZUL OU PRETA;
 Faça letra legível;
 Evite rasuras;

 O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER UM DOS ITENS ACIMA
RESULTARÁ NA PERDA DE 2 PONTOS POR ITEM.
 DATA DE ENTREGA: Dia da avaliação de recuperação de matemática. (Não será aceito após esse
prazo)

“Capricho é fazer o melhor na condição
que tem enquanto não tem condição de
fazer melhor ainda.”
(Mario Sergio Cortella)

Este material é um complemento da obra Matemática 6 –
Para Viver Juntos. Reprodução permitida somente para
uso escolar. Venda proibida.
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1.		Em duas das cartas representadas a seguir há um algarismo escrito.

2

5

Determine qual algarismo deve ser escrito nas outras duas cartas de modo que
o número formado pelas quatro cartas,
na ordem apresentada, seja o número
indo-arábico correspondente ao número
romano MMDLIV.
2.		Veja a conversa entre Luís e Roberto.
O número 50 505 pode
ser representado por:
5 ? 10 000 1 5 ? 10 1 5.

2 cartas

7 cartas

Eu acho que
tem um erro
aí, Luís.

15 cartas

Seguindo a mesma construção, quantas
cartas terá a próxima figura da sequência?
5.		Escreva os números apresentados em
cada ábaco utilizando a representação
polinomial.
a)		
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4.		 Observe a sequência construída com cartas de baralho.

c)

CM DM UM C D U

CM DM UM C D U

b)		

d)

CM DM UM C D U

CM DM UM C D U

Quem está correto? Discuta com um colega. Depois, escrevam uma história em
quadrinhos que apresente a solução
desta questão.
3.		 O tabuleiro abaixo é formado pelos sete
primeiros números naturais na vertical e
pelos quatro primeiros números naturais
pares na horizontal.
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6.		Organize as dez cartas representadas a
seguir de modo que os números registrados
em cada uma delas formem uma sequência
crescente.
0



24

9

18

27



2
21






6

15

6






Represente no caderno os números que
estão faltando.

3

12

Depois, descubra e explique a regra estabelecida nessa organização.
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7.		 Determine o valor das seguintes somas.
a) 1 1 3 1 5 1 ??? 1 37 1 39

10.		 Copie as retas numéricas abaixo, colocando os números que estão faltando.
a)

Resolução

4

Essa soma corresponde à adição dos vinte primeiros
termos da sequência de números triangulares.

10

O valor dessa soma é 400.

10

c) 1 1 3 1 5 1 ??? 1 29 1 31

8.		 Agrupe as peças de mesma cor representadas a seguir, e determine os números
formados.

7 ? 10 000

6 ? 10

3 400

300
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d) 1 1 3 1 5 1 ??? 1 49 1 51

7 000

12

14

35

16

20

22

20

25

30

50

55

13

16

19

c)

b) 1 1 3 1 5 1 ??? 1 1 1 1 13

75

8

b)

1 1 3 1 5 1 7 1 ??? 1 39 5 20 ? 20 5 400

4 ? 10 000

6

120 000

4

9.		 Copie no caderno a sequência de figuras
representada a seguir.

a) Quais são as duas próximas figuras da
sequência?
b) Quantos pontos a 5a figura da sequência tem?
c) Quantos pontos a 10a figura da sequência tem?
d) Escreva o número de pontos das dez
primeiras figuras dessa sequência.

25

28

34

11.		 A tabela a seguir apresenta os pontos obtidos por quatro equipes em um torneio
de futebol.
Pontos obtidos no torneio
Equipe

Total de pontos

Goleadores

46

Bons de bola

27

Artilheiros

38

Amadores

29

a) Escreva no caderno o nome das equipes, de modo que o total de pontos que
cada uma obteve fique registrado em
ordem crescente.
b) Qual equipe obteve o maior número de
pontos nesse torneio?
12.		Um novo sistema de numeração foi formado por quatro símbolos. Observe a representação de três números nesse novo
sistema e os números indo-arábicos correspondentes.
:7
: 91
: 163
Determine o valor de cada símbolo no
sistema indo-arábico.
13.		Qual é o sucessor do maior número de
quatro algarismos?
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• Na posição das
unidades está o
algarismo 8.
• O número tem menos
do que 30 dezenas.
• O número tem o
algarismo 3 e ele vale
30 unidades.

18.		Invente uma sequência de números naturais. Faça três questões sobre essa sequência e entregue para um colega resolver.
Enquanto isso, resolva as questões propostas por ele.
19.		 A tabela a seguir apresenta a quantidade
de medalhas conquistadas pelo Brasil nas
olimpíadas de 1996 a 2008.
Quantidade de medalhas conquistadas
pelo Brasil em algumas olimpíadas
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15.		 Determine o número descrito a seguir.

c) 7 098
d) 740 862
e) 1 725 776
f) 72 375 396

AMj Studio/ID/BR

14.		 Escreva no caderno os números a seguir
utilizando a representação fatorada.
a) 18
b) 35
c) 24
d) 30
Compare suas repostas com as de um
colega. Elas são iguais?

16.		Escreva os números que aparecem nas
frases a seguir em algarismos romanos.
a) Tomé de Sousa assumiu o cargo de
governador-geral do Brasil em 1549.
b) A República foi proclamada no Brasil
em 1889, no Rio de Janeiro.
c) O pintor Pablo Picasso nasceu em 1881
e morreu em 1973.
d) O estado do Tocantins foi criado em
outubro de 1988.
e) O Rio de Janeiro sediou os Jogos Pan-Americanos de 2007.
f) Zumbi, líder do quilombo dos Palmares,
morreu em 1695.
17.		 Escreva o valor do algarismo 7 em cada
um dos números a seguir.
a) 178
b) 1 007

Medalha
de ouro

Medalha
de prata

Medalha
de
bronze

Total de
medalhas

Pequim
2008

3

4

8

15

Atenas
2004

5

2

3

10

Sydney
2000

0

6

6

12

Atlanta
1996

3

3

9

15

Disponível em: <www.cob.org.br>. Acesso em: 28 jul. 2010.

a) Em qual olimpíada o Brasil conquistou a
maior quantidade de medalhas?
b) Em que ano o Brasil conquistou a menor
quantidade de medalhas?
c) O Brasil conquistou a maior quantidade
de medalhas de ouro em qual olimpíada?
d) Em que ano o Brasil conquistou a menor
quantidade de medalhas de prata?
e) A maior quantidade de medalhas de bronze foi conquistada em qual olimpíada?
20.		Na reta numérica a seguir, os números
naturais
2 678 594,
26 937 566
e
19 246 679 estão representados pelas letras A, B e C, não necessariamente nessa
ordem, nem em escala.
A

B

C

Qual é o número correspondente à letra C?
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Tarsila do Amaral/Palácio do Governo do
Estado de São Paulo, São Paulo

1.		 Tarsila do Amaral estava entre os artistas
que participaram da Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922. Ela nasceu
em setembro de 1886 e faleceu em janeiro
de 1973.

4.		 As idades de Abelardo, Bruna e Célia são
números naturais consecutivos que, adicionados, resultam em 66 anos. Calcule a
idade de cada um deles, sabendo que
Abelardo tem 22 anos e que Bruna é a
mais nova dos três.
5.		Uma papelaria vende no atacado os seguintes produtos.

Lápis de

dor

ta
Apon

Cor

15des
a
unid
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Escolar
Borracha
Operários, de Tarsila do Amaral, 1933.

a) Quantos anos Tarsila do Amaral viveu?
b) Qual era a idade dela quando ocorreu
esse evento?
c) No ano em que pintou o quadro Operários, ela completou quantos anos?
2.		 Um número natural é par quando o algarismo da unidade for 0, 2, 4, 6 ou 8.
a) Calcule o valor da soma do maior número natural par de dois algarismos com o
menor número natural par de três algarismos.
b) Efetue a divisão entre o maior número
natural par de três algarismos distintos
e o menor número natural de dois algarismos iguais.
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3.		 Maurício abasteceu o carro em um posto
de combustível.

RS|| 2,00/litro

12 unid

ades

es

16 unidad

Joana comprou 3 caixas de lápis, 4 caixas
de borrachas e 2 de apontadores. Quantos
itens Joana comprou?
6.		Determine três números naturais pares
maiores do que 50 e menores do que 60
cuja soma seja 162.
7.		Descubra os erros cometidos nos cálculos
abaixo e, depois, escreva as expressões no
caderno, fazendo as correções necessárias.
a) (48 2 16) ? 18 1 12 5
5 48 ? 18 2 16 ? 18 1 12 5
5 48 ? 2 ? 30 5 2 880
b) 164 2 (46 ; 2) ? 6 5
5 164 2 23 ? 6 5 141 ? 6 5 846
8.		 Copie as retas numéricas a seguir no caderno e determine a posição do número
representado por B em cada item.
a)
b)

Se o carro de Maurício consome 1 litro de
gasolina para cada 13 quilômetros rodados e ele gastou 50 reais para abastecer
o carro, quantos quilômetros Maurício poderá percorrer em seu automóvel até consumir essa quantidade de combustível?
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c)
d)
e)

0

A

0
0

A1B
A2B

A

A

B2A

0

A

A?B

0

A:B

A
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9.		 Observe o mapa abaixo e as informações
dadas a respeito da distância rodoviária
entre algumas das cidades destacadas.

14.		 Na divisão de um número por 16, o quociente é igual a 6, e o resto, o maior possível. Qual é o dividendo dessa operação?

ID/BR

Cidades do estado de SÃo Paulo

Presidente
Prudente
Marília

São José
do Rio Preto
Lins
Bauru
Ourinhos
São Paulo

Trópico de Capricórnio

OCEANO
ATLÂNTICO

0

Rodovia

75

150 km
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1 cm – 150 km

Araçatuba — São Paulo: 527 km
Bauru — São Paulo: 328 km
Lins — Marília: 74 km
Lins — Ourinhos: 170 km
Marília — São José do Rio Preto: 186 km
Ourinhos — Presidente Prudente: 193 km
Qual é a distância entre as cidades:
a) Bauru e Araçatuba?
b) Ourinhos e São José do Rio Preto?
c) Marília e Presidente Prudente, passando por Ourinhos?
10.		Copie o quadro a seguir no caderno e
substitua  por números de modo que,
multiplicando os números nas linhas e nas
colunas, o resultado seja sempre 60.
1

15





2



10

15.		 Alguns minutos antes de uma partida de
futebol, já havia 38 146 pessoas no estádio. No início do jogo foi anunciada a arrecadação total.

 

11.		 Uma fábrica produz relógios de mesa que
são empacotados de 15 em 15.
Considere um dia em que foram produzidos 512 relógios para responder às seguintes perguntas.
a) Quantos pacotes foram feitos nesse dia?
b) Quantos relógios não foram empacotados nesse dia?
12.		Na venda de pulseiras por 5 reais cada
uma, arrecadaram-se, ao final de um dia,
120 reais. De quanto seria a arrecadação se
cada pulseira fosse vendida por 6 reais?

total:
Arrecadação
0
,0
0
4
R|S| 836 3
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13.		 Em um estacionamento há 15 motos, 28
carros, 12 bicicletas e 2 triciclos. Quantas
rodas há nesse estacionamento?

Determine o número de torcedores que
entraram no estádio depois dos 38 146,
sabendo que todos os torcedores pagaram 20 reais por ingresso.
16.		 Copie as operações a seguir no caderno,
substituindo cada  por um algarismo, de
modo que as igualdades sejam verdadeiras.
a) 1  19 5 69  1 3  2
b) 11  4 5 9  58 2 826 
17.		 Em uma fazenda há 13 galinhas, 18 porcos
e 26 vacas. Qual é o número total de patas
de animais nessa fazenda?
18.		 O marceneiro Gilmar recebeu a encomenda de uma gaveta quadrada, com 36 divisões iguais para guardar meias. Faça um
desenho no caderno mostrando como devem ser feitas as divisões na gaveta para
atender a encomenda.
19.		 Ao multiplicar certo número natural por 3
e adicionar 10 unidades, obtemos 43 como
resultado. Qual é esse número?
20.		 Quantas semanas completas há em 130
dias? Quantos dias sobram?
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